
Uzasadnienie do Uchwały Nr 93/2019 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 17 lipca 2019r. 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019 
   
I. Dochody bieżące zwiększa się    o kwotę                     403.500,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie              o kwotę                      403.500,00 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.215.2019.6 z dnia 08.07.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 2010 o kwotę 100.000,00 zł z 
przeznaczeniem na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2019. z dnia 10.07.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale w dziale 852, rozdziale  85215§ 2010 o kwotę 3.500,00 zł 
na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 03.07.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale w dziale 855, rozdziale  85504 § 2010 o kwotę 300.000,00 zł 
na realizację programu „Dobry start” 
 
  
II.  . Dochody majątkowe zwiększa się               o kwotę                     900.000,00 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje                                                         
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie              o kwotę                      900.000,00 zł 
 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.215.2019.8 z dnia 08.07.2019r o zwiększenie 
dotacji celowej  w dziale 852, rozdziale  85203 § 6310 o kwotę 900.000,00 zł  
z przeznaczeniem na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
III. Wydatki bie żące zwiększa się    o kwotę          403.500,00 zł 
       w tym: 
 
1. Pomoc społeczna                  o kwotę          103.500,00 zł 
- wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
                  o kwotę          100.000,00 zł 
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę           3.500,00 zł 
             
2. Rodzina       o kwotę          300.000,00 zł 
- realizacji programu rządowego  „Dobry start”                o kwotę          300.000,00 zł 

 
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę          900.000,00 zł 
        w tym: 
 
1. Pomoc społeczna                  o kwotę          900.000,00 zł 



- budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  39.500,00 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/2018. 
 
 


